
   
 
 
Aeres is een breed, veelzijdig kennisinstituut binnen de sector voedsel, leefomgeving en groen. Aeres 
verzorgt regulier onderwijs (PrO, VMBO, MBO, HBO), praktijkleren, commerciële diensten en 
praktijkonderzoek. Aeres heeft 1.200 medewerkers, 10.000 leerlingen en studenten en jaarlijks 
volgen nog eens vele duizenden volwassenen een training of cursus. Aeres is bezig haar ICT 
organisatie verder uit te bouwen om voor de complexe vragen op strategisch en tactisch niveau 
passende antwoorden te formuleren. Om die reden is de functie functioneel beheerder 
onderwijslogistiek ontstaan. De functioneel beheerder onderwijslogistiek legt hiërarchisch 
verantwoording af aan het hoofd ICT.  
 
Functioneel beheerder onderwijslogistiek (0,8 fte) 
Die het onderwijs verrijkt en verbetert door het vervullen van de brugfunctie tussen Onderwijs en ICT   
 
De functie 
Als functioneel beheerder onderwijslogistiek overzie je het gehele onderwijslogistieke proces. Je bent 
de expert in onderwijs toepassingen zoals Xedule en Eduarte. Je fungeert als spin in het web tussen 
de gebruikersorganisatie, de centrale dienst ICT en IM en de leverancier van de applicatie. 
In deze functie ondersteun je ons VMBO, MBO en ons HBO en het cursus onderwijs. Deze diversiteit 
binnen onze instelling maakt je centrale rol als functioneel beheerder erg dynamisch en uitdagend! 
 
De belangrijkste werkzaamheden zijn: 

- Ondersteunen van gebruikers; 
- Trainen van gebruikers in het werken met de applicatie; 
- Organiseren (en voorzitten) van de gebruikers overleggen;  
- Het beheren van de autorisaties binnen diverse technische omgevingen; 
- Het verzamelen van vragen en wensen van gebruikers met betrekking tot wijzigingen in de 

applicatie; 
- Het vertegenwoordigen van de organisatie bij gebruikersbijeenkomsten; 
- Coördineren en/of zelf uitvoeren van testen bij grote updates en wijzigingen binnen de 

applicaties; 
- Adviseren over het onderwijslogistieke beleid en het optimale gebruik van de applicaties 

binnen het onderwijs. 
- Je hebt goed zicht op de relevante marktontwikkelingen en onderhoudt contacten met de 

betreffende leveranciers. 

De afdeling ICT bestaat uit een 26 tal collega’s onderverdeeld in ICT Services, Informatiemanagement 
en Onderwijs en ICT. Als functioneel beheerder onderwijslogistiek hoor je bij het team 
Informatiemanagement. 
 
Jouw kwaliteiten  
Als functioneel beheerder onderwijslogistiek beschik je over goede communicatieve en sociale 
vaardigheden. Je hebt een hands on mentaliteit en bent in staat anderen te enthousiasmeren en te 
motiveren. Je bent van origine onderwijskundige met stevige ICT ervaring of een ICT-er met grondige 
onderwijservaring. 
  
Verder wordt gevraagd: 

- Je hebt minimaal HBO werk en denkniveau; 
- Je hebt ervaring met complexe (onderwijs) logistieke vraagstukken; 
- Je bent in staat procesgericht en ketengericht te denken en kunt dit goed verwoorden (zowel 

schriftelijk als mondeling); 
- Ervaring met (functioneel) beheer en beheerprocessen (volgens BiSL) is een pré; 
- Kennis en ervaring van Xedule en/of Eduarte is een pré.  

 



Belangrijke competenties bij deze functie zijn: probleemanalyse, organisatiesensitiviteit en 
communicatie. 

 
Ons aanbod 

Als functioneel beheerder onderwijslogistiek bij Aeres krijg je een veelzijdige en zelfstandige functie 
en er liggen grote uitdagingen met ruimte voor groei als professional. Aeres kenmerkt zich door een 
grote verscheidenheid aan activiteiten. Naast een goed salaris bieden we een prima balans werk-
privé: werken in het onderwijs betekent een ruim aantal vakantiedagen en mogelijkheden om het 
werk flexibel in te delen. Ook vinden we het vanzelfsprekend dat medewerkers zich blijven 
ontwikkelen en stimuleren dit door te investeren in opleiding, training en coaching van 
medewerkers. Daarnaast bieden wij:  

• Inschaling vindt plaats volgens de cao-mbo in schaal 8 (maximaal €3203,- bruto per maand 
bij een volledige dienstbetrekking). Aangezien het een nieuwe functie betreft, wordt de 
functie na een jaar geëvalueerd.   

• Een vaste baan, die we in eerste instantie starten met een arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd bij Stichting Aeres Groep.  

 
Interesse? 
Is je interesse gewekt en wil je meer informatie? Neem dan contact op met Informatiemanager, 
Martijn Deiman, tel: 088-0207073. Je reactie met cv kun je tot en met 30 maart 2018 mailen naar de 
mevrouw A. van Orden (a.van.orden@aeres.nl 

Kijk voor meer informatie over Aeres ook op: www.aeres.nl  
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 
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